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کشد! برمی خاورمیانه ی چهره از داعش کهحجابی 

امین حصوری

شخخد، بخخدل ها رسخخانه ی روزانه خخخبری سرتیتر به داعش های روی  تحرکات و پیشکه گذشته  ماه چند طی
مخخردم اکخخثریت بخخرای آشخخنا اسلمی» نامی «دولت «داعش» یا اینک که رفت  پیش سریع چنان چیز همه

یی های تداعی مجموعه با است؛ جهان در داعخخش نظامیان شخخبه رشد و حضور که این آن. با شاخص تصویر
برآمخخدن تخخاریخی هخخای زمینه به ای توده های  رسانه اما نبود، ای تازه روند سوریه و عراق سیاسی جغرافیای

بخخر همخخواره آنخخان اصخخلی تأکیخخد عوض، ندارند. در ای علقه آن صعودی یابی قدرت مادی مسیر و داعش
در کخخه اسخخت، بخخوده آن خطرناک ماهیت دهد) و می جلوه تر مخوف را آن که امری( داعش ناگهانی ظهور

ایخخن کخخور های خشخخونت و ارتجاعی های گرایش در نیز و سوریه، و عراق در مناطق و شهرها برخی تسخیر
بخخار القاعخخده، جریان احتمالی بازنشستگی یا و اثری کم کاری، کم با مقارن ترتیب یابد. بدین می نمود جریان
هخخای داعیه و هخخا  گرایش رغخخم بخخه جدید است. اهریمن  شده پدیدار خاورمیانه در نفس تازه اهریمنی دیگر
ی مخخاهرانه کارگیری به بر علوه- که شناست آنمایش» جهان« مناسبات با چنان قضا از خود، ارتجاعی فوق

بیرونخخی میخخانجی بخخه نیخخازی جهانیان به خود ی چهره معرفی سنگین- برای و سنگین نیمه نظامی تجهیزات
اا خود هالیوود، امیز اغراق و تخیلی های تصویرپردازی از نیاز بی ندارد. بلکه و شخخر ای کلیشخخه های صحنه عین

پخخخش و بخخرداری فیلم کخخار حخختی اغلخخب و کنخخد می اجخخرا زنخخده طور به و کننده خیره قساوتی با را جنایت
اجراگخخری هماننخخد نیخخز زمینخخه ایخخن در داعخخش گیخخرد. اجخخرای می عهده به خود نیز را مربوطه ویدئوهای

اکشن، سازی فیلم در مرسوم فنی های پردازی  صحنه رعایت با است: یعنی کننده خیره و ای حرفه اش نظامی
نمایشخخی های ژسخخت تهیخخدآمیز، مضخخامین بخخا افراشخخته هخخایی پرچم همسان،  سیاه های نقاب و ها لباس نظیر

است. همراه قضایا باقی و نظامی عملیات فتوحات از تاثیرگذار نماهای آور، هراس

صخخلحیت داعخخش تخخا بخخود لزم زمان ماهی چند جدید، اهریمن این از اولیه ای رسانه برداری پرده  از پس
آن از هخخارتری و تر خطرنخخاک ی نسخه معرفی در و اسلمی بنیادگرایی  پرچم برافراشتن در را اش بدیل بی
نیخخز و اش، مخخردمی ی پخخایه رشخخد داعخخش، تهاجمخخات گسترش رغم به مدت این کند. در اثبات همگان به

یک نظامی های روی پیش نن استراتژی یی های قخخدرت و کردسخختان اقلیم دولت عراق، دولت های واکنش آ غربخخ
خخخود گویا رسید می نظر به که) ]۳  [، ]۲  [، ]۱  [ (بود انفعالی و تفاوت بی چنان سوریه و عراق در گردان بازی

را هخخا آن و گیرنخخد نمی جخخدی چنخخدان را ای رسخخانه مسخختمر هخخای گزارش و اخبخخار ایخخن نیخخز قدرتمنخخدان
بخخدون انگیز شگفت ای مواجهه در عراق ارتش مثال کنند. برای می تلقی نمایشی و تخیلی های پردازی صحنه

اقلیخخم دولخختسخخپرد.  داعخخش بخخه را شخخمالی شهرهای برخی خود نشینی عقب با محسوس، مقاومتی و نبرد
یی آرایش و خطر احساس وجود با نیز کردستان بخخا درگیخخری از ممکخخن جخخای تخخا کرد، های  پیشمرگه دفاع
داعخخش کخخه زمانی تا پیشمرگه)، نیروهای از هایی بخش نارضایتی رغم (به کرد می اجتناب داعش نیروهای

داد. قرار خود کار دستور در نیز را کردنشین نواحی به حمله
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داعخخش گسخخترش خطخخر آن،  تهاجمی های روی پیش ی واسطه به و داعش پیشین های جنایت ی پشتوانه به
کخخه شخخد برجسخخته مسخخلط های رسخخانه در زمانی تنها خطر این  امابود. محسوس و واقعی خطری گمان بی

و بخخود کخخرده آغخخاز عراق غربی شمال مناطق و کردستان اقلیم به را خود تهاجمات تر پیش اندکی داعش
فراخخخوان نیخخز ها کاتولیک پاپ حتی که طوری بود، پیش ) در]۵  [ ،]۴  [ نظیر:( تر وسیع انسانی فجایع امکان
چنخخدانی بازتخخاب ها رسانه در ها پیشمرگه ی مبارزه و مقاومت فاصله این درکرد.  صادر را مسیحیان نجات

ی  خخخود، ه فخخداکارانو ه جانخخانی هاشتل با ککرد، گریلهای از پیش از این زمان تاکنون که درحالی نداشت،
داد ه انخخد. می سخخامان نیخخز را امخخن منخخاطق بخخه شان انتقال و آوارگان نجات داعش، نیروهای با مبارزه ضمن

شد، برجسته همگان نزد کافی قدر به مسلم و ملموس خطری عنوان به داعش موضوع که زمانی سرانجام
[   ،]۷  [ ،]۶  [( رسیدند راه از دهندگان جاتن و درآمد هیجان به منطقه مردم نجات برای جهان گویی ناگهان

بخخه اینخخک .شخخد بخخدل ها رسانه اخبار سرتیتر به ها ایزدی نجات برای منطقه در متحد ایالت حضور  و)]۸
ی تهدیدهای و داعش های جنایت آخرین وسیع عمومی نمایش دنبال و نظخامی هخای کمک سخیل ،آن عین

).]۱۴  [ ،]۱۳  [ ،]۱۲  [ ،]۱۱  [ ،]۱۰  [ ،]۹  [ نمونه: (برای است شده سرازیر کردستان اقلیم و عراق به تسلیحاتی
یی «کمک کخخارزار ایخخن در ایران  حکومت تا گرفته اروپا ی اتحادیه اصلی های قدرت و متحد ایالت از رسخخان

 آنشخخر از گنخخاه بی مردم نجات یا داعش راندن عقب و مهار به معطوف بناست که دارند، نظامی» شرکت
جخخای بخخر را آوارگخخان از انبخخوهی و بسیار انسانی تلفات تاکنون که شده، طی واقعی روند دنبال به باشد. اما
یر» و خیر« های تصویرسازی با و است، گذاشته دخخخالت«ضرورت»  ی مساله روند، این فجایع از اه رسانه ش
ابخخراز تخخوان کسخخی کمخختر کخخه رسخخد می نظخخر به بدیهی چنان اینک ای) منطقه (و جهانی های قدرت نظامی

و وضخخعیت بودن اضطراری به بنا دارد. چون را آن پیامدهای یا ها دللت سایر بر تأکید یا و آن با مخالفت
های قخخدرت کنونی سیاست تلقی یصرف که کرد تأکید نکته این بر بتوان دشوار عمومی افکار برانگیختگی

انسخخانی های دغخخدغه محدود) بخخا نظامی عملیات همراه به کردستان و عراق از تسلیحاتی (حمایت شده یاد
همسخویی گر داعخش) نشخخان تجخاوزات عاجخخل خطخر از کردسخختان مردم نجات (برای جهان عمومی افکار

کخخه ماسخخت معاصخخر دنیای تلخ های تناقض . از]۱۶  [ ،]۱۵  [ نیست دسته دو این های مندی نیت و ها منطق
از آنهخخا گیری شخخکل سخخازوکارهای و  تاریخچه که شود می حاد و گسترده چنان گاه ها جنایت و فجایع ابعاد

از خطخخر دفخخع برای ضرورتی همچون مردم تاریخی دشمنان به امیدبستن که طوری مانند، می پنهان نظرها
امخخروزی ضخخعف بخخه کخخه ای تخخاریخی عوامخخل و فرآینخخدها ی همه کنار در میان، این کند. در می جلوه آنان

گفخخت تخخوان می اطمینخخان بخخا اند، شده منجر ها  قدرت و ها دولت ی فزاینده اقتدار مقابل در مردمی نیروهای
نیز و پارادوکسیال وضعیت این ایجاد در مهمی سهم اخیر های دهه در ای توده های رسانه کرد عمل ی شیوه

سخخیمای کخخه قادرند نه و مایلند نه ای توده های  رسانه که آنجا از است. بنابراین، داشته آن سازی عادی در
چخخارچوب در صخخرفا را دنیا نخواهیم اگر دهند، بازتاب آن ی پیوسته هم به و لیه چند کلیت در را واقعیت

بررسی به را ها پرسش و بکشیم  پرسش به را روز بدیهیات ناچاریم کنیم تعبیر ها  رسانه این تصویرپردازی
یی بحران به توجه با راستا ینهم کنیم. در بدل بحث و در داعخخش وضخخعیت خصخخوص در خاورمیخخانه، کنون

هخخا آن حخخول را هایی پرسخخش و تخخاملت و کرد برجسته را زیر نکات توان می مثال- برای- سوریه و عراق
کرد:  طرحم
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۱

ها مخخدت از کوبانی، ی منطقه ویژه به و ]۱۷   [روژئاوا)سوریه ( کردستان به داعش تهاجم پیامدهای اینکه با
خخخود بخخه را هخخا دولت نظامی و سیاسی حمایت فقط نه اما بود،  رسیده ای دهنده هشدار ی مرحله به تر پیش
هنخخوز گویخخا کخخه تصخخور ایخخن از نشخخد. فخخارغ هم ای توده های  رسانه توجه ی شایسته حتی بلکه نکرد، جلب

بخخود، نشده جهانی) طی خطر زنگ درآمدن صدا به (تا کافی قدر به داعش همگانی قدرت نمایش ی مرحله
در جمعخی زیسخخت و سیاسخخی حیخخات ی ادارهمتشخکل و مقاومت  مبارزه  و متفاوت ی پرسید: شیوه توان می

باشد) چخخه منطقه مردم از بسیاری برای بدیلی مبارزاتی الگوی تواند می در نوع خود (که سوریه کردستان
داشخخته آنخخان هخخای رنج از دنیخخا خخخبری بی و ها آن طولنی مبارزات و مردم این نام ماندن گمنام در سهمی
 ناروشنی امکان ادغام پخخذیری فخخوری ایخخن مبخخارزات در مناسخخبات جهخخانی قخخدرت چخخه سخخهمی دراست؟

کردهخخای ویخخژه  -بخخه۱کردسخختان مقخخاومت کامخخل بازتخخاب از غرب هراسنادیده انگاری آن داشته است؟ 
 چخخه]۱۸[روست؟ و ییوندها و همکاری های نزدیک این دو جنبخخش  چه سوریه - از کردهای .ک. و .ک پ

از خخخود هدفمنخخد هخخای حمایت بخخا جهخخانی های قخخدرت بیستم قرن سراسر در سهمی در این هراس دارد؟
سخخهم کخخرد، نیروهای با خود ی ریاکارانه دیپلماتیک های بازی با و سوریه، و عراق ایران، ترکیه، های دولت

مشخص طور . به۲اند داشته کردنشین مناطق و روستاها سازی ویران و کردها آوارگی و سرکوب در موثری
) و۱۹۶۳ (قاسخخم ریمکعبدال دولت چپ گرای علیه کودتا زمان از عراق مورد در هایی سیاست چنین تداوم

اجباری تبعید به )،۱۹۸۸( عراق و ایران جنگ پایان ) تا۱۹۶۸به ویژه پس از عروج حزب بعث به قدرت (
 .۳انجامید کشور نقاط دیگر به عراق کردنشین مناطق ساکنین از درصد ۲۵ حدود

هخخواداران داشخخته اند، تجمخخع برگخخزاری اجخخازه ی داعخخش هخخواداران درحالی که در بسیاری از کشورهای غربخخی مثال، . برای۱
 تجمعی برگزار کنند. این سازماناسم به پ.ک.ک.اجازه ندارند

تاریخخخ عخخراق، کشخخور گیری شخخکل و بیسخختم قرن در خاورمیانه تاریخ از بحث ذیل در زیر، کتاب  های دوم و سوم فصل . در۲
پیامخخدهای و عخخراق کردهخخای قبال و آمریکا) در انگلیس ویژه (به امپریالیستی های قدرت ی دوگانه های سیاست از ای فشرده
است:   شده بیان کرد خلق برای ها سیاست این سیاسی و تاریخی

۱۳۸۵دیگر- نشر طالقانی؛ ترجمه: اقبال اورست؛ نویسنده: لری ؛آمریکا» جهانی ی برنامه امپراطوری- عراق قدرت، «نفت،

در پیوند با داعیه ی طرح شده در بند نخست این متن، فراز هایی از فصل های سوم و چهارم کتاب فوق را در پیوسخخت همیخخن
مقاله ملحظه نمایید.

. همان ۳
همچنین در مقاله ی زیر شرح بسیار مختصری از خیانت ایالت متحد و شاه ایران به مبارزات کردهای عراق ذکر شده است: 

 بخش پنجم؛ امید طاهری«کوردها تجزیه طلب، یا قربانی تجزیه؟»
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اقلیخم ای) از منطقه (و جهخخانی های قخخدرت کنخخونی پرسید: حمخخایت و رفت تر پیش توان می راستا همین در
در را سیاسخخی و اجتمخخاعی زیسخخت از فرماسخخیون کخخدام می کوشخخد داعش تجاوزات علیه عراق کردستان
کند؟ تثبیت کردستان

۲ .

کخخه کشخخوری شخخد؛ زاده زده جنگ کشخخوری هخخای ویرانه بر گمان بی خود آغازین خاستگاه لحاظ به داعش
سخخر از عیخخار تمام بحرانخخی قخخالب در را اجتماعی های آشوب و سیاسی ثباتی بی و اشغال های سال پیامدهای

اینکخخه (گو بود مانده جای به عراق از متحد ایالت ارتش ۲۰۰۳ تهاجم از پس که ای ویرانه گذراند. در می
و اقتصخخادی تحریخخم ی سخخاله ۱۲ ی دوره یخخک و خلیخخج اول جنخخگ تبعخخات با عراق مردم نیز آن از پیش

(و متحخخد ایخخالت گر اشخخغال ارتخخش نظخخامی حضخخور ی سخخایه سخخو یک بودند) از مواجه مقطعی های بمباران
یت دیگر سوی از و بود؛ مردم ی روزمره ی تجربه از متحدان) بخشی که -مذهبی شیعه دولت تحمیلی حاکمی

جسخخختجو مخالفان سرکوب و قومی و مذهبی مند  نظام های تبعیض بر را خود قدرت بسط آشکاری طور به
اشغال تحت و زده جنگ کشور یک معیشتی و اقتصادی مشکلت بیداد باید ای زمینه پس چنین کرد. به می
افزود. مشخخکلتی است داده دست از متوالی های جنگ طی را اش اقتصادی و صنعتی های زیرساخت که را

کلن امتیازهخخای اعطای و غربی بزرگ های کنسرن روی به کشور اقتصاد مرزهای کردن باز با نبود بنا که
گیرند. قرار شدن رفع مسیر در مستبد و فاسد خوار، رانت دولتی سوی از آنان به

و ایخخران (نظیخخر ای منطقه های قدرت های خواهی سهم و سیاسی نفوذ رشد گران، اشغال مخرب های سیاست
هخخم کنخخار در شخخیعی، ی الحمایه تحت دولت انگیز تفرقه و گرانه سرکوب آمیز،  تبعیض عملکرد و عربستان)،

کانون به را عراق و رساند بحرانی مرز به را عراق ی جامعه درونی های تنش و ها شکاف آفریدندکه فضایی
در کخخه ناامن و زده آشوب ثبات، بی کشوری ساخت؛ بدل قومی-مذهبی های جویی ستیزه و درونی های تنش

مسخخیر در محتمخخل خطخخری ناهنگخخام و دلیل بی مردن حتی و شد می حاکم نفرت و خوردگی سر فضای آن
های قخخدرت نظخخامی و مخخالی پنهخخان نیمه هخخای  حمایت ی سخخایه در و  بسخختری چنین بود. بر روزمره زندگی
ذهنیخخت از هخخایی بخش نماینخخدگی برای گرا اسلم ارتجاعی های گروه انواع که نبود انتظار از دور ای، منطقه

آورنخخد. در خخخود نفخخوذ تحخخت را جمعیخختی و  منطقه ای دوره بخخرای یک هر و کنند ظهور جامعه ی پاره پاره
کخخه کرد تلقی ها آن تجربیات امتداد در و جریانات  این از یکی توان نمی را داعش آیا که است این پرسش

بیشخختری اقبخخال بیرونخخی) از خخخاص های حمایت با البته (و شده یاد بحرانی شرایط تشدید و تداوم بستر بر
در آن ای مخخرحله یابی قخخدرت رشخخد و و سوریه به داعش موقتی کوچ شد؟ برخوردار خود گسترش برای

شد. فراهم مشابهی بسترهای میانجی به نیز سرزمین این از مناطقی

در سوریه نیز زمینه های تاریخی و عوامل برسازنده  ی شکاف های حاد اجتماعی -کمابیش همانند عخخراق -
نش  مخخردم ای توده قیام ی استحالهبه طور فعال منشاء اثر بودند. اما مهم ترین زمینه ی عینی برای رشد داع

جهانی   قدرت بلوک های ی فرساینده ستیزهای ی عرصه به خود بود، که فراگیر داخلی جنگ یک به سوریه
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شد (به لحاظ زمینه یابی عروج داعش، پیامدهای اسخختمرار و گسخخترش جنخخگ داخلخخی در بدل ای منطقه و
سوریه نقشی همانند پیامدهای فروپاشی سیاسی و اشغال نظامی در جامعه ی عراق ایفا کرده است).

۳ .

از حاصخخل (بحرانخخی زده بحخخران ی منطقه یخخک گفخخت تخخوان می طالبان»« جریان گیری شکل روند به نظر با
بخخا پیونخخدیابی بخخرای مناسخخبی عینی غیره) بستر و اجتماعی های شکاف سیاسی، آشوب عمومی، فقر ترکیب
از معینخخی نخخواحی در طالبخخان گیری شخخکل مورد کند. در می فراهم ها قدرت استراتژیک های طرح و نیازها

ایخخن مبنخخای بخخود. بخخر افغانسخختان در شخخوروی حضخخور با مقابله استراتژیک، نیاز این افغانستان، و پاکستان
داعش عروج و پیدایش مورد در گفت؟ توان می چه داعش عروج و گیری شکل مورد در تاریخی ی تجربه
اا مساله حدی تا ای منطقه و جهانی شرایط نیز و سوریه، و عراق اجتماعی و تاریخی مختصات لحاظ به قطع

و هخخا چارچوب از خارج راستی به اش کلی خطوط در آیا اما است؛ طالبان ظهور از تر پیچیده البته و متفاوت
بخخر کخخه را شخخواهدی تخخوان می معیخخاری چخخه بخخا انجامید؟ طالبان عروج و ظهور به که است سازوکارهایی

آن) آغخخازین رشخخد مراحل در ویژه (به داعش با متحد ایالت پیمانان هم برخی نظامی و مالی های حمایت
که شرایطی در داد؟ قرار سیاسی ارزیابی مبنای و نهاد تحقیق محک به )،]۲۱  [ ،]۲۰  [، ]۱۹  [دارند ( دللت

محخخافظت دقخخت بخخه هخخا حوزه ایخخن در مربخخوطه شخخواهد و مستندات ارتباطاتی، چنین امنیتی ماهیت به بنا
یی بخخازیگران دولت هخخا و سوی از عموما نیز کند می درز بیرون به آنچه و شوند می نر سیاسخخ یخخا انکخخار درگیخخ

بلکخخه گفخخت، سخخخن مسلم» های فاکت «از هایی حوزه چنین در بتوان دشوار . بنابراین]۲۲  [شود می تحریف
تجربیخخات بررسخخی کنخخار در کلی، تحلیل یک منطق چارچوب در تنها که مواجهیم هایی زنی گمانه با عموما

اسخخاس بخخر شخخواهد گخخونه این که است آن تر مرسوم و تر راحت که اند. درحالی ارزیابی قابل مشابه تاریخی
نی شبه رایج های شیوه از بسخخیاری اسخخاس، ایخخن شوند. بخخر ارزیابی مخدوش «ناموثق» و شواهدی پوزیتیوست

یی های  تحلیل «تئخخوری های  مصداق اثبات»، قابل و مسلم های «فاکت ی ارائه عدم ی واسطه به انتقادی سیاس
چنیخخن تحقیخخر از گریخخز بخخرای کوشند می مستقل گران تحلیل که روست همین شوند. از می توطئه» معرفی

نی رونخخدهای و رویخخدادها بررسخخی در کننخخد. امخخا موجخخود» اسخختناد های «فاکت به تنها اتهاماتی ایخخن جخخار
برسخخاختن در ای رسانه قدرت مراجع قاطع نقش به نظر با آیند؟ می کجا از راستی بهی موجود» ها فاکت«

نیستند؟ حقیقت انحصار عظیم های دستگاه از بخشی اصلی جریان های رسانه آیا «فاکت»، مثابه به ها فاکت

۴. 

برای کلیدی بستری تشدیدیافته) را خواه و عام، (خواه خاورمیانه کشورهای در مزمن های بحران وجود اگر
های زمینه سو یک از باید بدانیم، آنان اجتماعی های ی پایه گسترش و بنیادگرایانه و ارتجاعی تحرکات رشد
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کنیخخم. در بررسخخی را آن پیامخخدهای جنخخس و  گسخختره دیگر سوی از و بحران، گیری شکل تاریخی و مادی
شخخکل هایی  سیاست چه پی در و زمانی چه از خاورمیانه در دیرین بحران پرسید باید نخست راستا، همین

و ،۹۰ ی دهه در القاعخخده و طالبخخان »ی «قاعخخده از بیرون رشد با خلیج، اول جنگ از پس گمان بی گرفت؟
پیشخخین مرزهای از خاورمیانه بحران ی ) دامنه۲۰۰۳ و ۲۰۰۱( عراق و افغانستان به متحد ایالت ی حمله

بخخه بخخود، همراه گری نظامی فضای تشدید با که جدید، ی رسید. مرحله ای تازه ی مرحله به و کرد عبور آن
افزایخخش نیخخز سیاسخخی) و و قومی (مذهبی، ناپذیر آشتی و خصمانه رویکردهای افزایش موجب خود ی نوبه

یی های خودپویی کجا تا را خاورمیانه در سیاسی ثباتی بی و بحران های ریشه انجامید. اما (بومی) بحران درون
و منطقخخه کشورهای در نفوذ برای هریک تلش و سرد، جنگ ی دروه در ها ابرقدرت ستیز گرفت؟ پی باید

هخخای پیروزی (و آن مستمر تهاجمی رشد و اسرائیل تحمیلی گیری شکل  آنان؟ سیاسی هدایت و حمایت یا
 معاهخخده ی امپریالیسخختی لخخوزان (بخخزرگ؟ های  قخخدرت حمایت تحتعربی)  کشورهای قوای بر اش نظامی
تقسخخیم) برای تعیین مرزهای ترکیه، به قیمت حذف آمال ملخخت کخخرد و تقسخخیم سخخرزمین آنخخان؟ ۱۹۲۳

اول جنخخگ ی میانه ) در۱۹۱۶«سایکس-پیکو» ( معاهده ی طی کنونی کشورهای به خاورمیانه امپریالیستی
بخخر (به ویژه طی قرن نوزدهم) استعماری های سیاست و استعمار که تر: خطوطی عقب کمی حتی یا جهانی؟
نهادند؟ جای به خاورمیانه سیمای

۵ .

تخخاریخی-فرهنگخخی هخخای  مولفه گمخخان پرسخخید. بی بحخخران تدوام عوامل و ها زمینه از باید بعدی ی وهله در
حخختی و انخخد کرده ایفخخا خاورمیخخانه بحخخران گسخخترش و تشخخدید و دوام در مهمخخی نقخخش منطقه کشورهای
فرهنگخخی، و آموزشخخی های زیرسخخاخت  اند. فقدان داده انتقال بحران از معینی های مولفه به را هایی  خودپویی

ضخخعف برابر در سنتی نهادهای و ساختارها قوت اجتماعی، و سیاسی ثباتی بی سیاسی، ساختار ماندگی عقب
های  مولفه نسبت غیره. اما و خرافی و ارتجاعی های گرایش و ها اندیشه نسبی نفوذ مدرن، و مدنی نهادهای

یی بخخومی-منطقه بسخخترهای صخخرفا هخخا آن آیخخا چیسخخت؟ خاورمیخخانه در بحران تشدید و تمدید با شده یاد ا
نن با زیستی هم در خود یا اند، بوده امپریالیستی های سیاست جهانی تحولت متن در بحران گیری شکل بحرا
ی نمخخونه اسخخلم یافتنخخد؟ ادامه خود خاص های پویش با دیگری ابعاد و اشکال در و گرفتند ای تازه حیات
کوشخخد می مسخخلط گفتمان . چوناست کنونی بحران پیدایش در بومی های مولفه سهم بررسی برای ای ویژه

کنخخد. بازنمایی اسلم درونی مختصات در را داعش مثل جریاناتی ظهور و اسلمی بنیادگرایی رشد خاستگاه
چه است. در گرایانه ذات رویکردی سازد، می جدا آن گیری شکل تاریخ از را پدیده یک فهم که رویکردی

 است؟  شده احاطه رویکردی چنین تکثیر با عمومی ذهنیت دیگری های ساحت

۶. 
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گیری میخخدان و خاورمیخخانه بحخخران تخخداوم در اقتصخخادی هخخای زمینه نقخخش مسلط های رسانه گفتارهای در
سیاسخخی بحخخران که شود. درحالی می ترسیم ناچیز و رنگ کم دولتی) بسیار یا (خودخوانده ارتجاعی نیروهای

اقتصخخادی پیامخخدهای اش مانخخدگاری در تردیخخد بی نباشخخد، اقتصخخادی ای زمینه از برآمده مستقیما خود اگر
میلدی ۸۰ ی دهه ی میخخانه از دارد. کمابیش پی در جامعه محرومان و فرودست طبقات برای باری فاجعه

عخخراق) دیرتخخر کمخخی (و پاکستان و ایران تا  سوریه و ترکیه و مصر از خاورمیانه کشورهای متوالی حاکمان
اجخخرای که آنجا دادند. از قرار خود سیاسی و اقتصادی های برنامه اولویت در را نولیبرالی های طرح اجرای

زمخخانی انخخدک از نیافته) پس توسعه کشورهای اغلب (مانند خاورمیانه کشورهای در نولیبرالی های سیاست
نهاد پیش را پرسش این توان می انجامید، جوامع این در طبقاتی شکاف حاد تعمیق و عمومی فقر تشدید به
رشخخد و ارتجخخاعی های  اندیشخخه گسخخترش در تخخأثیری چه وضعیتی چنین فرهنگی و اجتماعی پیامدهای که

جریانخخات از ای پخخاره که دانیم می متعدد شواهد بر بنا که این ضمن اند؟ داشته اسلمی بنیادگرای جریانات
یی شاخص ایران) و قطر عربستان، (نظیر ها  دولت برخی مالی های ازحمایت برخورداری با اسلمی، بنیادگرای

اا ،خلیج ثروتمند شیوخ و ی دامنه تقخخویت و اجتمخخاعی ی پخخایه گسترش برای فضا این از شیوه دو به مشخص
و فقخخر تشخخدید و معیشختی و شخخغلی هخای ناامنی افزایخخش کخه آن بردند: نخست می  بهره خود سیاسی نفوذ

فرودست، طبقات میان در ها نارضایتی یابی گسترش ی واسطه به طبقاتی، های شکاف و اقتصادی محرومیت
با اجتماعی ی بالقوه ی زمینه این  فوق، جریانات مورد کند. در می فراهم سیاسی بسیج برای مناسبی ی زمینه

یی نیروهای دولتی سرکوب نب سیاس ایخخن آنکه، گشت. دیگر بدل ای یگانه فرصت به اغلب و شد تکمیل رقی
منخخاطق در المنفعه عخخام و ای خیخخریه کارهخخای بخخه طخخولنی ای دوره برای خود مالی توان اتکای به جریانات

از هخخایی  لیه در هخخا آن یابی سخخازمان امکانخخات و نفخخوذ رشخخد بخخه تاکتیخخک این که آوردند، روی فقیرنشین
 انجامید.  اجتماعی محرومان

۷ .

هخخای  تبعض و سیاسخخی خفقخخان و اسخختبداد از است ای فشرده تاریخ بیستم قرن در خاورمیانه سیاسی تاریخ
اا ها. اگر سرکوب و مبارزات پرتلطم تاریخ اعتبار همین به و مند، نظام ایخخن بیستم قرن دوم ی نیمه از صرف
سیاسی قدرت یک ایجاد با سو یک از که رسیم می ای خودکامه مرکزی های حکومت به بزنیم ورق را دفتر

بخخه مذهبی) را یا قومی-نژادی پیرامونی، های (بخش کشور از هایی بخش مدرنیزاسیون، لوای تحت متمرکز
برپخخایی بخخا دیگر سوی از و اند؛ کرده می محروم اقتصادی رشد امکانات و شهروندی حقوق از مند نظام طور

سخخرکوب تمخخام شدت با «پیرامونی» را های بخش ی طلبانه حق مبارزات مخوف، نظامی-امنیتی های دستگاه
و مخخدنی هخخای آزادی بخخه دسخختیابی و سیاسی فضای گشایش برای جمعی های تلش که (همچنان کردند می

نی و اجتمخخاعی و اقتصخخادی عخخام هخخای محرومیت انباشخخت بنیاد، همین . بررا) اقتصادی ستم با مبارزه مخخدن
درونخخی هخخای تنش بخخر و یخخافت می مخخذهبی و قومی-نژادی های شکاف حول عمدتا را خود سیاسی ترجمان
سیاسخخی بدیل خلق امکان مردمی و مترقی سیاسی نیروهای مستمر سرکوب که حالی در افزود؛ می وضعیت
بخخا رسخخیم، می کخخه ۱۹۸۰ ی دهه کخخرد. بخخه می تضخخعیف شخخدت به را فروبسته وضعیت این دل در موثری
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سخخکولر) (و چپ نیروهای وسیع کشتار و تعقیب و سرکوب عموما که شویم می مواجه نوپایی های حکومت
یابند. این  می خود بقای امکان شرط آنان) را ادغامی حذف (یا کارگری های سازمان و ها اتحادیه سرکوب و

اا دوره نظخخامی- حکخخومت برپخخایی ) و۱۹۷۷( پاکسخختان در ءالحق ضیا ژنرال کودتای با است مقارن مشخص
ارتقخخای قخخدرت؛ بخخه همراهخخش گرایان اسخخلم و خمینی  عروج ) و۱۹۷۹( ایران در اسلمی انقلب اسلمی؛

علیخخه عخخرب و افغخان مجاهخخدین ی سخخاله کنه جنگ آغاز )؛۱۹۷۹( عراق جمهوری ریاست به حسین صدام
پاکستان؛ و عربستان انگلیس، ،متحد ایالت وسیع پشتیبانی ) با۱۹۷۹( افغانستان در شوروی نظامی حضور

رانخخو ترور از ) پس۱۹۸۱مصر( در مبارک حسنی رسیدن  قدرت به و )؛۱۹۸۰( ترکیه در نظامیان کودتای
و اقتصخخادی های زیرسخخاخت بازآرایی و تغییر با است مقارن همچنین دوره این که برد یاد از . نبایدسادات
 اگرچخخه).]۲۴  [، ]۲۳  [نئولیخخبرالی ( اقتصخخاد سخخازوکارهای پذیرش سمت به  کشورها این از بسیاری حقوقی

غربخخی های دولت سیاسی نفوذ یا خارجی های بدهی انباشت سنگین فشار زیرپذیرش این سازوکارها اغلب 
، اما تهاجم ایالت متحخخد و هم پیمانخخانش بخخه عخخراق نمخخونه ای اسخخت از تحمیخخل نظخخامی۴انجام شده است

سخخازوکار نوع سه توامان کرد عمل با اخیر ی دهه  سه طی کلی، بیانی در . پس]۲۵  [سیاست  های نئولیبرالی 
و چخخپ نیروهخخای سخخرکوبایم:  بخخوده مخخواجه خاورمیخخانه کشخخورهای از بسخخیاری در ۵سخخرکوبگر و مخرب
طبقخخات اقتصادی سرکوب غیرحکومتی، مذاهب و مرکز از دور های قومیت سرکوب کارگری، های سازمان

یم سه این عمومی پیامدهای . اگرنولیبرالی تهاجمی های سیاست با فرودست هم کنار در را سرکوب مکانیس
خلء و سیاسخخی آلترنخخاتیو فقخخدان (یعنخخی پیامخخدها ایخخن سخخرجمع یخخا براینخخد پرسخخید توان می بدهیم، قرار

های شخخکاف و طبقخخاتی های شخخکاف تشخخدید و محرومیت و فقر اجتماعی گسترش و سو یک از ایدئولوژیک
اسخخلمی بنیادگرایی جریانات و ها اندیشه رشد در تاثیراتی چه درازمدت  دردیگر)  سوی از قومی-مذهبی

  است؟ داشته شووینیستی جریانات یا و

۸ .

هخخای دخالت یخخا سیاسخخی نفخخوذ تمرکز برای مهمی عامل همواره خاورمیانه ژئوپولتیک و ای منطقه موقعیت
هخخای رقابت از متخخأثر  بیسخختم قخخرن دوم ی نیمه اسخخت. در بخخوده منطقخخه این در بزرگ های قدرت نظامی

در آن تأثیرات که یافت ای ویژه ابعاد ها دخالتگری و نفوذها این ی دامنه سرد جنگ دوران در ها ابرقدرت
شخخدن ملخخی اعخخراب-اسخخرائیل، های جنگ نظیر رویدادهایی و مقاطع بود؛ مشهودتر  شاخص تاریخی مقاطع
جنخخگ افغانسخختان، در شخخوروی علیه مجاهدین جنگ ایران، انقلب ،مصدق دولت علیه کودتا سوئز، کانال
منازعخخات کخخانون همچنخخان خاورمیانه نیز سرد جنگ پایان و شوروی فروپاشی با غیره. اما و عراق و ایران

. سیاست  های نئولیبرالی با روش های متفاوتی به کشورهای در حال توسعه تحمیل شده اند (بسخخته بخخه شخخرایط درونخخی ایخخن۴
) و در آفریقای جنوبی از طریق اعمال نفوذ سیاسی در تحولت۱۹۷۳کشورها)؛ برای مثال در شیلی از طریق کودتای نظامی (

مربوط به براندازی آپارتاید. رجوع کنید به کتاب: «دکترین شوک، ظهور سرمایه داری فاجعه؛ نائومی کلین»

در بایخخد هم جوامع این در سرکوب دیرین سازوکارهای سایر که است واضح بگیریم، نظر در تر وسیع را بحث ی دامنه . اگر۵
غیره. و جنسی های اقلیت و زنان سرکوب نظیر  شوند؛ گرفته نظر
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و متحد ایالت سیاسی-نظامی نفوذ گسترش شاهد توامان طور به عوض در و ماند باقی جهانی های قدرت
واقخخع نئولیبرالیسخخم) بخخود. در بخخا همنوایی قالب (در جهانی اقتصاد در منطقه کشورهای  تر سریع ادغام نیز

این از ای تازه دور آغاز معنای به بلکه امپریالیستی، های رقابت گرفتن پایان معنای به نه شوروری فروپاشی
نخخوین نظم برقراری راستا همین بود. در سرمایه جهانی های کانون ی تازه قوای آرایش با متناسب ها رقابت
راهخخبردی اسخختراتژی راسخختای در متحخخد ایالت که بود ای ویژه اقتدار اعمال نیازمند منطقه این در جهانی
جنخخگ (دو سخخال دوازده طخخی در جنخخگ سه هدایت و برپایی با و گرفت عهده بر را آن اجرای خود نوین
دیرپای شدن که میلیتاریزه است آن پرسش اساس این گذاشت. بر اجرا افغانستان) به علیه جنگ و خلیج

نفخخوذ رشخخد بخخر تاثیراتی چه خاورمیانه ثبات بی و پرتنش سیاسی فضای در مردم زیستی و اجتماعی محیط
دهخخه چندین ی ویژه تأثیرات از باید همچنین راستا همین در است؟ داشته اسلمی بنیادگرای های گرایش

در آن سخخهم و پرسید، غربی- های  قدرت مستقیم های حمایت تحت -فلسطینیان بر اسرائیل مند  نظام   ستم
و فلسخخطینیان بخر سخختم تشخخدید و اشخخغال کخخرد. تخخداوم بررسخخی را اسخخلمی بنیخخادگرای های گرایش رشد

بسخخیاری خشم اغلب عادلنه، صلح مسیرهای کشاندن ست بن به و مردمی مقاومت امکانات مسدودسازی
دلیخخل بخه اخیخخر ی دهه سخخه طی که . درحالیاست انگیختهبر را ربیع کشورهای در ویژه به جهان مردم از

ی مسخخاله از بدیلی درک ی ارائه خاورمیانه، کشورهای در خفقان و سرکوب از حاصل آشکار سیاسی خلء
عخخوض، اسخخت. در شخخده دشخخوارتر چخخه هخخر فلسخخطینیان مقخخاومت با همبستگی بدیل های شیوه و فلسطین

یت و فلسطین ی مساله از تصویرسازی و پوپولیسخخت هخخای دولت انحصخخار در عمدتا برانگیزش ستایش مقاوم
یی خشم رو این است. از گرفته قرار اسلمی بنیادگرای جریانات فلسخخطین ی مساله از عرب ی جامعه عموم

پیامخخدهای پرسخخید تخخوان می کلی طور به است. پس گرفته قرار ارتجاعی های برداری بهره مورد سادگی به
بخخه مخخردم بخش هخخایی از گرایش رشد بر تاثیراتی چه خاورمیانه در امپرالیستی های سیاست تداوم سیاسی

اا که هایی سیاست دسته آن از (جدا است؟ داشته اسلمی بنیادگرایی تقخخویت و تجهیخخز بخخر نخخاظر مسخختقیم
اند). بوده بنیادگرایان نظامی شبه های سازمان و جریانات

۹ .

نفوذشخخان ی دامنه بسط برای آنان همیشگی ستیز و رقابت و خاورمیانه به بزرگ های قدرت دیرین علیق
دارد. مهم تریخخن «جاذبه  هخخای امپریالیسخختی» منطقه ی منطقخخه این ی ویژه مختصات در ریشه منطقه این در

منابع برخی . منابع عظیم و منحصر به فرد نفت و گاز (و۱خاورمیانه را می توان به اختصار چنین برشمرد: 
. امکانخخات۳بازارهای مصرف ثروتمند و متمرکز (پرجمعیت) و قابلیت   رشخخد آنهخخا . ۲استراتژیک)  معدنی

سرمایه گذاری های سودآور (به واسطه ی ثروت هنگفت اغلب این کشورها، فقدان یا ضعف زیرسخخاخت  های
اا۴اقتصادی-صنعتی و حاکمیت دولت  های فاسد و غیرمردمی)  . بازار گسترده ی تسلیحات و قابلیت ظخخاهر

ین ثروتمنخخد، و تنش  هخخای متعخخدد اشباع ناپذیر آن (به میانجی تراکم تنش های حاد سیاسی میخخان همسخخایگا
درونی در برخی کشورها،  نظیر تنش سیاسی برآمده از ساختار اسخختبدادی). بخخه نظخخر می رسخخد هخخر گخخونه
استراتژی  دوره ای قدرت  ها در این منطقه تلشی است برای انطبخخاق میخخان ایخخن علیخخق کلن و تحخخولت
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شرایط انضمامی-تاریخی (شامل پویایی های مختصات درونی کشورها، نیازهخخای عخخام سخخرمایه ی جهخخانی و
رقابت  های درونی قدرت های بزرگ). فارغ از رقابت های درونی قخدرت های جهخانی و چگخونگی مخوازنه ی
قوای بین آن ها و محخخدوده های قلمخخرو نفخخوذ آنخخان در منطقخخه، تلش مشخخترک آن هخخا (در دوران «صخخلح
بزرگان») به ویژه تلش  بلوک  قدرت های غربی بر آن است که تحولت کلن منطقه به گونه ای مخخدیریت

) در جهت منافع درازمدت کانون های جهانی سرمایه امکان پذیر]۲۷   []،۲۶  [شوند تا مهار و هدایت آن ها (
تی ه همچخون داربس باشد. از این رو محور پنجم جذابیت های خاورمیانه شرایط پایه ای مساعدی اسخت ک
تاریخی، امکانات عینی این دخالتگری مدیریتی و استراتژیک را در ایخخن منطقخخه فراهخخم می سخخازد. در ایخخن
زمینه می توان برای مثال از موارد زیر یاد کرد: بی ثبخخاتی  درونخخی ایخخن کشخخورها خخخواه بخخه لحخخاظ شخخرایط
استبدادی و خواه تنش های مذهبی و قومی؛ شکاف ها و تنش های مزمن ولی فعال میخخان همسخخایگان؛ نفخخوذ
دیرین ایالت متحد در هیات حاکمه ی کشورهای شیخ نشین خلیخخج (نظیخر عربسخختان)؛ وجخخود سخخاختارهای
استبدادی با حاکمیت  های رانتی و غیرمردمخخی (نظیخخر ایخخران) و نیخخز ارتش هخخای وابسخخته بخخه تسخخلیحات و
کمک های غربی (نظیر عربستان، مصر، ترکیه، پاکستان،  اسرائیل، عراق، افغانستان)، که در مجموع نفوذ در
ساختار قدرت این کشورها یا امکان تاثیرگذاری بر سیاست های آنان را تسهیل می کنند. مجموعه  عخخواملی
که در محور پنجم جخخای می گیرنخخد، خاورمیخخانه را بخخا همه ی اهمیخخت اقتصخخادی و اسخختراتژیک آن بخخرای
قدرت های بزرگ «دسترس پذیر» می سازد و برقراری نوع ویژه ای از «ثبات» منطقه را در دستور کار آنان
قرار می دهد. با این اوصاف و با در نظر گرفتن بحران حاضر، پرسش مهم آن است که مضمون کنونی این
«ثبات» چیست و خطوط کلی سیاست های امپریالیستی برای تحمیل آن چگونه است؟ دفع خطر داعش و
موج تازه ی نظامی گری و میلیتاریزه کردن منطقه بناست طلیعه ی چه سیاست هایی باشد؟ و مهم تر از همه

آن که در متن این وضعیت پرآشوب ، سیاست نیروهای کمونیست چه می تواند باشد؟ 

بندی:  جمع

بحرانخخی است؛ فهم قابل خاورمیانه بحران پیچیدگی و استمرار متن در تنهااسلمی» (داعش)  «دولت عروج
مسخختمر طخخور بخخه مخخدت ایخخن در و دارد قخخرن یخخک درازای به عمریقدیم-  استعمار تاریخ از فارغ -که

یع هخخر در و اسخخت کخخرده بخخازآفرینی را خود تداوم های زمینه بخخر ای تخخازه عامخخل مشخخخص، تخخاریخی مقطخخ
شخخر یابی تجسخخم ها- از رسانه همدستی -با که نمایشی و داعش است. عروج شده افزوده آن های خودپویی

تخخاریخی تخخورم عینخخی بازتاب جز نیست چیزی کند، می  شر») عرضه «ابتذال آرنت هانا تعبیر به (یا مطلق
ی سرخوشخخانه هخخای روی پیش در است. داعخخش رسیده خود  انفجار ی آستانه به اینک که خاورمیانه بحران

یی افق از که نمایی و خود به کند، می خاورمیانه) ترسیم امکانات با قیاس در( خود ارتجاعی شدت به آرمان
یم های قخخدرت سوی از داعش خطر رفع عمومی است. انتظار شده چرکین سخت که کند می اشاره بازی زخ

مخخوحش ضخخعف ویخخژه بخه و امخخروز جهخخان در خواهی تحول ی خورده شکست ماهیت ی دهنده نشان جهانی،
یر این  نمادین، بیانی در است. خاورمیانه در خواهی تحول امکانات و چپ نیروهای شکسخخت از برآمده انتظا
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تخخن از اسخخلحه همخخان از دیگخخری ی گلوله شلیک با را بدن در مانده ای گلوله بخواهیم که است آن همانند
آوریم.  در به زخمی

و  سخخرمایه انباشخخت جهخخانی ملزومخخات از اسخخت ترجمخخانی خاورمیخخانه در امپریالیسخختی های سیاست تداوم
ی  امخخروز. سخخرمایه جهخخان در سخخرمایه اقتصخخادی منطق (سیاسی-تاریخی) گسترش انضمامی های ضرورت

و انجمخخاد طریخخق از بخشخخا را خخخود تاریخی پویایی و رشد شرایط اش، امروزی  تجمع های کانون در جهانی
یب هخخای بحران و ها کنخخد. شخخکاف می تخخأمین خاورمیخخانه نظیخخر مناطقی در تاریخی ی  توسعه ضرورتسرکو

یی و سیاسی اقتصادی، جوامخخع تواننخخد می الصخخول محروم» علی «مناطق این در ها سیاست این پیامد اجتماع
مهخخار نماینخخد. امخخا رادیکخخال سیاسخخی تحخخولت و ای تخخوده مبخخارزات و اعتراضخخات آبسخختن را مربخخوطه
در مستبد، و فاسد سیاسی حاکمیت با پیشامدرن طبقاتی ساختار یک متن در ها بحران این ی گرانه سرکوب

عمخخل، کنخخد. در بخخدل متخاصخخم هخخای پاره به قومی و مذهبی های هویت حول را جامعه تواند می درازمدت
مسخخیرهای انسخخداد بخخا کخخه گیرند می خدمت به خاورمیانه جوامع در را مؤثر سلح این جهانی های قدرت

های شخخکاف و ها ارتجاعی) بحران جریانات و استبدادی های حکومت از  حمایت طریق از (مثل دموکراتیک
یی دوم ی دسته سپس و کنند، فرافکنی و قومی مذهبی های شکاف و ها بحران به را دارانه سرمایه نظم تحمیل

این مادی ی زمینه نمایند. آنچه و -تا جای ممکن- مدیریت تمدید و تقویت مختلف اشکال و ها شیوه به را
 در هخخرمحلخخی حخخاکم طبقه ی بخخا  سرمایه جهانی های کانون منافع پیوندی هم کند، می هموار را گری دخالت

گسخخترش مسخخیر در امپریالیسخخم و اسخختبداد درآمیختگخخی بلنخخد تاریخخخ دیگخخر، بیانی . بهاستکشور معین 
یی و اقتصادی پیامدهای ی همه با ، خاورمیانه در دارانه سرمایه مناسبات مناسخخبی بستر پیوندی، هم این سیاس

یی بسخخیج و مبخخارزه بخخرای بسخخترهایی که چنان هم است؛ کرده فراهم ارتجاعی های گرایش رشد برای سیاسخخ
خواهانه. ترقی

مبخخارزات حقخخانیت و ضخخرورت با منافاتی خاورمیانه بر حاکم تاریخی روند از فوق تجریدی کمابیش شرح
و مادی های  پایه که این عین در ندارد. چون شان سیاسی  سرنوشت گیری دست به برای ستم تحت های خلق
نت این ی برسازنده  عینی ید اند،  تاریخی کلن روندهای محصول مبارزا مسخخیر ساختن در نیز مبارزات این خو

آفریننخخد. می را خخخود خخخاص جمعی های آرمان و هویت تاریخ، یعنی اند؛ سهیم ستمدیدگان تاریخ انضمامی
شخخاخص بخخه را مقخخاومت عامل که است آن در کرد مردم طولنی مبارزات ی برجسته خصلت مثال، برای

خخخود آغخخازین هویخختی هخخای  پایه از بتواند آن اتکای به تا است کرده بدل کرد خلق جمعی هویت از مهمی
دارد خاورمیانه) تأکید (در کلنی مناسبات بر فوق فراز اساس، این رود. بر قومی-نژادی) فراتر (اشتراکات

بخخر اثرگخخذاری طریخخق از و کننخخد، می و یخخا خنخخثی مخخخدوش و محخخدود را ستم علیه مقاومت روندهای که
مناسخخبات مسیر در را مقاومت بخش رهایی های خودانگیختگی و ها پویایی که آنند مستعد آنان، یابی جهت
مبخخارزات در درونخی هخخای گرایش تعخخدد کخخرد، در کنخخار خلخق مخخورد سازند. در منجمد و کانالیزه قدرت
ایخخخن بیانگر حاضر وضعیت از گذار برای آنان متفاوت سیاسی ها و مسیرهای راهکار، ها افق آنان، ی دیرینه

امیدبرانگیزند. مقاومت متشخخکل مردمخخی و  زنده هنوز مبارزات این های خودانگیختگی و ها پویایی که است
در کانتون  هخخای کردسخختان سخخوریه شاخصخخی از پایه هخخای مخخادی ایخخن امیخخد اسخخت، همچنخخان که سخخایر
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های درونی در مبارزات خلق کرد، که در پاسخ به ضرورت های مبارزه می کوشند سخخنتزی از خودانگیختگی
تجربیات تاریخی و سیاسی خود فراهم کنند.

فضخخایی (در امپریالیستی های سیاست پیامدهای به واکنش از شکلی آن ناب اشکال در اسلمی بنیادگرایی
اا خود که اجتماعی) است های شکاف از سرشار و شده زدایی سیاست همیخخن تخخداوم به نحو بهترین به نهایت
رساند. تنها مدت کوتاهی پس از آن که ایالت متحد و هم پیمانانش بخخا به جخخا گذاشخختن می یاری ها سیاست

کنسرن های اقتصادی خود و دولتی شکننده و نامستقل، به حضور نظامی ناکخخام و رسخخوای خخخود در خخخاک
عراق پایان دادند، اینک بحرانی که با نام داعش پیوند خورده است بار دیگخر بخه بازگشخخت نظخخامی آنخخان
یی وضعیتی بحران زده، کنترل خود بر روند تحولت منطقه مشروعیت داده است تا بر بستر شرایط اضطرار

طرز به باطل ی چرخه این رسد می نظر را تقویت کنند و اهداف نظامی و استراتژیک خود را پی بگیرند. به
هخخای جنبش گیری شخخکل و سخختم تحخخت هخخای خلق ی آگاهانه همبستگی است. تنها شده بندی مفصل شومی
نیروهخخای روی پیخخش عظیم سازد. دشواری متوقف را باطل ی چرخه این تواند می داری ضدسرمایه انقلبی

شخخرایطی است؛ کنونی ی خردکننده شرایط متن در درست هایی جنبش چنین تدارک جهت در تلش چپ
ناممکن را کمونیستی باورهای و طبقاتی همبستگی احیای جهت در یافته سازمان مبارزات و  یابی سازمان که

نن مسخخیر در حرکخخت و مبخخارزه امکخخان به باور خاطر، همین به دهد. درست می جلوه تخخاریخی» «رسخخالت آ
اندیشند.   می دیگری جهان به که است نیروهایی

۱۳۹۳ مرداد ۲۵

*  *  *

پیوست
)، ذکخخر فراز هخخایی از۲ و ۱در پیوند با برخی گزاره های طرح شده در بند نخست این متن (زیرنویس هخخای 

اورسخخت؛  لری[آمریکا»  جهانی ی برنامه امپراطوری- عراق قدرت، فصل های سوم و چهارم کتاب «نفت،
] مفید خواهد بود.۱۳۸۵دیگر- نشر طالقانی؛ ترجمه: اقبال

چنین اول جهانی جنگ از پس های سال در کردها قبال در بریتانیا سیاست ی درباره کتاب این ۵۴-۵۳ صفحات در
خوانیم:  می

…دادند.  امخخا استقلل ی وعده اعراب مانند نیز کردها به اول جهانی جنگ از پس دنیا اصلی های  قدرت”
ترکیخخه تاسیس تازه دولت و متحدین قوای های  دولت میان ) که۱۹۲۳ (سوئیس، لوزان ی معاهده در بعدها

منخخاطق بیشخختر معاهخخده ایخخن عخخوض نیامد. در میان به کردنشین مناطق استقلل از حرفی رسید، امضا به
و ها سخخازمان مدارس، تمامی نخست قدم در جدید کرد. دولت واگذار ترکیه جدید دولت به را کردستان
(و کخخرد امتناع نیز کردی قومیت پذیرش از بعد های دهه طی حتی و کرد اعلم ممنوع را کردی نشریات

۱۹۲۵ سال قیام آتاتورک کرد. دولت اعلم ممنوع را کردی زیان نشین» نامید) و کوه های «ترک را ها آن
حملت بخخه ۱۹۳۰ و ۱۹۲۰ ای هخخدهه طخخی کخخرد. و سرکوب رحمانه لوزان» بی ی «معاهده علیه را کردها
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قیخخام خخخودگردانی بخخرای نیخخز عخخراق در …داد.  کردها ادامه کردها عام قتل و جمعی، دسته اخراج نظامی،
ی منطقه ی اداره و نامیخخد مسخختقل کردسخختان حخخاکم را خخود بخارزانی محمود شیخ ۱۹۱۹ سال کردند. در

آن در ادبغخخد در لندن وقت سیاسی کرد. افسر آغاز را عراق شرقی شمال در واقع سلمیمانیه حوش و حول
…. عخخراق دولخخت کنخخترل تحت نه و کنند زندگی ترکیه حکومت تحت خواهند می نه  کردهانوشت: زمان

اا ها انگلیسی شکسخختند. و هخخم در را ۱۹۲۲ سخخال های شخخورش آن پخخی در و کردند برکنار را بارزانی سریع
…گرفتند  پی سلمیانیه شهر بمباران با ۱۹۲۴ سال در را کار همین

اسخختان کخخه داشخختند علقخخه ها آن عوض در نبود؛ علقمند کردها خودمختاری به ترکیه از تر بیش بریتانیا
بخخه شخخد، می تشخخکیل هخخا ترکمن و کردهخخا از اش جمعیت و بود عثمانی امپراطوری جزو تر پیش که موصل
نه این ترکیه. دلیل نه شود ملحق عراق جدید دولت های میخخدان بدون که ترسید می بود. بریتانیا نفت علق
بریتانیخخا] نخخاممکن الحمخخایه [تحت عراق جدید دولت کار ی ادامه کرکوک و موصل شهرهای نزدیک نفتی

در کخخه کردهخخایی حخخق است آن کنترل تحت که عراق جدید دولت که داد وعده کردها به شود. بریتانیا
بشناسخخد. در رسخخمیت بخخه را مرزهخخا همخخان [خودمختار] در دولتی ایجاد برای کنند می زندگی عراق مرز

ملحخخق عخخراق جدید دولت به موصل ی گرفت. منطقه تصمیم بریتانیا نفع به ملل ی جامعه ۱۹۲۵ دسامبر
تضخخمین را کردها حقوق دارد ادامه بعد سال پنج و بیست تا اش قیمومیت که بریتانیا که درک این با شد،

و هخخا دادگاه قضخخات، مجریخخان، اینکخخه بخخر مبنی کردها آرزوی کرد نشان خاطر ملل ی جامعهکرد.  خواهد
هایشخخان فعالیت تمخخام در رسمی زبان عنوان به کردی زبان و برگزینند خود نژاد از را خود کشور معلمان

رسمی طور به المللی بین سازمان یک که بود  بار نخستین برای . این»گرفت خواهد قرار توجه مورد« باشد
ماننخخد نیز ها وعده این شد معلوم زودی به اما داد می خودمختاری از حدی ی وعده کشور یک کردهای به

یف اسخخت. حتخخا توخخخالی بودنخخد داده خاورمیخخانه مخخردم به ملل ی جامعه و بریتانیا که هایی وعده سایر سخخل
ای گام متحخد ملل سازمان[یعنی]  ملل ی جامعه ق از حمخایت در جخدی ه کخرد مخردم خودمختخاری ح

خخخود مسخختقل دولت به گاه هیچ که هستند دنیا قومی گروه ترین بزرگ کردستان مردم برنداشت. امروزه
“اند.  نیافته دست

خوانیم:  می ) چنیناورست لری امپراطوری؛  قدرت، (نفت، کتاب ۷۳ ی  صفحه در

۱۹۵۸ انقلب از ابتخخدا کردهخخا بود قاسم عبدالکریم تضعیف دنبال به کرد شورشیان از حمایت با آمریکا”
بخخرای را شخخان مطالبخخات ارتخخش و قاسخخم کخخه شخخد معلخخوم زودی بخخه امخخا کردند سلطنت) استقبال (علیه

شخخاه و آمریکخخا ۱۹۶۰ سخخال کرد. در نخواهند برآورده کشور نفتی ثروت در سهمی داشتن و خودمختاری
اا ۱۹۶۳ آوریخخل کردند. در حمایت شان قیام از و مسلح را کردها ایران عخخام قتخخل از پخخس هخخا مخخاه دقیقخخ

بعخخثی نوپخخای حکخخومت به کمک برای و گرفت موضع کردها علیه آمریکا بعث حزب توسط ها کمونیست
زودی به موریس گزارش به کرد... بنا ارسال عراق شمال به اسلحه ترکیه و ایران از کردها سرکوب برای

“شدند.  تجاری ی معامله وارد بغداد با پترولیوم، ببریتیش موبیل،شل، مانند غربی های شرکت

است: آمده چنین ۸۰ ی صفحه در ادامه، در

کننخخدگان امتنخخاع ی جبهه رهخخبر بخخه و زد برهم را آمریکا با خود دیپلماتیک روابط ۱۹۶۷ سال در عراق”
دعخاوی] اگرچخه[…  کردنخد می خودداری اسراییل با مذاکره یا شناسایی از که شد بدل عرب های دولت

ی رابطه بخخر و نداشخخت فلسطین مردم به واقعی کمک با ارتباطی عراق امپریالیستی ضد و ضدصهیونیستی
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تحخخول دو... نهخاد می سخرپوش خخاص طخور به آمریکا با و عام، طور به خارجی های قدرت با آن متناقض
نل نخسخختین: گذاشخخت اثخخر ۱۹۷۰ ی دهه سراسخخر در آمریکخخا-عراق روابط بر ۱۹۷۲ سال در اساسی تحخخو
نل دومین و شوروی؛ و عراق بین ساله پانزده دوستی ی معاهده امضای عخخراق نفخخت صنعت کردن ملی تحو

 “.بود سال همین در

خوانیم:  می چنین کتاب ۸۹ تا ۸۵ صفحات در سپس

هایشان نگرانی با ارتباط در را ای خودخواهانه ی برنامه نیز ایران شاه و کسینجر نیکسون، ۱۹۷۲ سال در”
هخخرش بغداد. سیمور تضعیف منظور به کردها شورش از حمایت و کردند: تشویق مطرح فارس خلیج در
گخخروه بخخرای تا کردند پرواز تهران به کیسینجر و نیکسون بعد نویسد: «روز می کیسینجر ی زندگینامه در

نمایند.» ارسال اسلحه مخفیانه شوروی حمایت تحت عراق در کرد شورشی

دولت عراق در کردها شورش حمایت با که بود این کار این از شاه هدف که داد توضیح بعدها کیسینجر
ی وسخخیله بخخه عراق ایجاد زمان سازد. از مستقر جبهه نزدیک را وسیعی نیروهای و سازد مشغول را عراق

در عخخراق نفخختی منخخابع اند. بیشتر برده رنج سیستماتیک سرکوب و تبعیض از عراق کرد مردم ها انگلیسی
نفخختی ثخخروت از انخخدکی سود عراقی کردهای دارد. اما قرار عراق کردستان در کرکوک اطراف های میدان

هخخای زمینه در ندارند. کردستان منطقه آن نفت ریزی برنامه در ای ه نمایند هیچ و آورند می دست به خود
اسخخت. در یخخافته توسخخعه کمخختر عخخراق های قسخخمت سخخایر به نسبت بیمارستان و ها مدرسه جاده، صنایع،

دارند.  خود محلی امور بر  کمی کنترل ها شود. آن می گذاشته فرق کردها ضرر به دولتی، های استخدام

بهخختر شان وضع که داد وعده کردها به تازه حکومت ۱۹۶۸ سال در بعث حزب رسیدن قدرت به از پس
هخخای اقلیت ی کلیخخه قانونی حقوق و کرد مردم ملی حقوق عراق ۱۹۷۰ سال جدید اساسی شود. حقوق می

کخخه داد وعخخده ۱۹۷۴ سخخال در کردستان ی منطقه خودمختاری شناخت. قانون رسمیت به را عراق درون
نی زبان شد. ...  خواهد صحبت کردستان ها مدرسه در و بود خواهد منطقه رسمی زبان کرد

نی مسائل که شد آشکار موضوع این کرد نمایندگان و بعث حکومت بین ۱۹۷۱ سال مذاکرات طی اما اصل
هم دریافت کردها، توسط محلی امنیتی نیروهای کنترل د از مناسخبی س تی درآم رکت و عخراق نف در ش
ا آن] بعثی از بودنخد. [پخس نگرفته قرار کار دستور گاه] در [هیچ ملی قدرت راب ه تشخویق را عراقخی اع

کننخخد. قصخخد سوء بخخارزانی مصطفی کردها رهبر به [همچنین] کوشیدند و بروند کردستان به که کردند می
هخخا آن به بغداد علیه کمک برای دیگر بار بو،د تماس در ایران شاه و آمریکا با ۱۹۶۰ اوایل از که بارزانی

کنخخد: حمخخایت کرد مردم ی مبارزه از آمریکا اگر که داد قول پست واشینگتن به حتی آورد. بارزانی روی
هخخا گرگ مقابخخل در مخخا از آمریکخخا اگر کنیم، پیاده دارد منطقه در آمریکا که را ای برنامه هر حاضریم «ما

کنخخترل در را کرکوک نفت های میدان توانیم می باشد قوی کافی ی اندازه به حمایت این کند. اگر حمایت
بدهیم.» آمریکایی های شرکت به را آن عملیات و بگیریم

بغداد علیه کردند تشویق را کردها آمریکا و شد. ایران واقع مؤثر ۱۹۷۲ سال در شاه- کیسینجر ی برنامه
بعد سال سه دادند. طی قرار ها آن اختیار در پول و لجستیک های کمک اسلحه، دلر ها میلیون و کنند قیام

جملخه از را کردهخا های سخلح درصد ۹۰ ایران و داد عراق کردهای به پول دلر میلیون ۱۶ سیا سازمان
آنها. خودمختاری نه و بود عراقی کردهای پیروزی نه آمریکا هدف کرد. اما تأمین را پیشرفته آتشبارهای
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کنخخد تشویق را طلبانه ایی جد تمایلت نتیجه در و شده قیام تداوم باعث راهبرد این ترسید می سیا سازمان
ال و شود.  ایران و ترکیه یعنی آمریکا متحدان دردسر ی مایه تا دهد قرار شوروی اختیار در فرصتی احتما

هخخای فعالیت مخخورد نیویخخورک) در ی نماینخخده ،پایخخک اوتیخخس رهخخبری (به آمریکا ی کنگره که ای بررسی
کردنخد می جخخدی کمخک کردها به که مللی از یک هیچ که رسید نتیجه این به آورد عمل به سیا سازمان

دنبخخال بخخه شخخاه و آمریکخخا عخخوض، برسخخند. در بخخود خودمختار دولت که شان هدف به ها آن نبودند مایل
عنخخوان بخخه را کردهخخا ها آن سیا [مارمورین] سازمان های تلگراف و ها یادداشت بودند. طبق عراق تضعیف
ال ابزار یک و عراق بازی» علیه «برگ المللخخی بین مخخاجرایی در عراق ی بالقوه توان تضعیف برای مفید کام

هخخای کمک روی بخخر را شخخدیدی های کنترل ایران موضوع، این به بخشیدن پایان گرفتند. برای می نظر در
را پیخخروزی برای لزم عمل آزادی تا نداد، مهمات روز سه از بیش کردها به هرگز و کرد آغاز اش نظامی

اا کیسخخینجر ۱۹۷۳ سال در مقطع یک بگیرد. [حتی] در ها آن از ی حمله یخخک سخخاختن متوقخخف در شخصخخ
[دادن پایخخان در و شود موفق حمله این ترسید می که آن خاطر به کرد؛ دخالت کردها ی ه شد ریزی برنامه

سازد.  مواجه مشکل با را آمریکا های نقشه اعراب- اسراییل اکتبر جنگبه] 

هخخزار ۴۵ رفخخت: حخخدود می شخخمار بخخه بعخخث حکومت علیه تهدید ترین بزرگ کردها قیام ۱۹۷۵ سال در
را [ارتخش] عخراق ی نفخره هخزار صخد نیروهخای درصخد هشختاد ایرانی لشکر دو پشتیبانی به کرد چریک

جنخخگ نه کیسینجر و یآوردند. [اما] شاه وارد عراق ارتش و اقتصاد بر شدیدی ضربات و کردند مستأصل
کخخه بودنخخد آن پخخی در ها آن عوض بودند. در عراق حکومت واژگونی دنبال به نه و خواستند می عیار تمام

دا اش شخوروی حامیان از و کند کم خود اسراییلی ضد عربی گرایی ملی از سازند وادار را عراق ود. ج ش
مخخورد ) دوبخخاره۱۹۷۳( سخخعدآباد امریکا] پیمان اعتماد جلب و عراق تضعیف [با خواست می همچنین شاه

نن این گیرد. طبق قرار مذاکره بخخود. هشخخت شده واگذار عراق به کشور دو بین رود اروند آبراه کنترل پیما
الجزایخخر ۱۹۷۵ ی نخخامه موافقت در کخخه کخخرد، موافقت آمریکا- ایران شرایط با عراق که آن از پس ساعت

را ایخخران مخخرز و کردنخخد قطخخع غخخذا) را جمله (از کردها به هایشان کمک آمریکا و شاه بود، شده مشخص
کردند.  سد را کرد نیروهای نشینی عقب راه و بستند

را عیخخاری تمام جنگ بعد روز و دانست می [دولت] عراق اما اند، کرده رها را ها آن که دانستند نمی کردها
عخخام قتل سرعت به ایران حمایت از نصیب بی و شدند غافلگیر تخریب. کردها و جستجو کرد: حمله، آغاز

بگریزند. آمریکا ایران به شدند مجبور کرد مردم از تن هزار ۳۰۰ تا ۱۵۰ تهاجم] بین این پی شدند. [در
نومیخخدانه و نوشخخت نخخامه کیسینجر به کرد. بارزانی (کردها) خیانت خود قدیمی متحدین به خونسردی با

تقاضای کمک کرد، اما کیسینجر جوابی نداد. کمیسیون پایک گخخزارش داد کخخه: «واشخخینگتن از رسخخانیدن
کمک بشردوستانه به هزاران پناهنده که در نتیجه ی قطع کمک نظامی به این وضع افتخخاده بودنخد امتنخاع

 هزار کرد به اجبخخار بخخه منخخاطق۲۵۰…نمود.»  عراق نیز به اعمال غیرجنگی گسترده ای دست زد: حدود 
مرکزی و جنوب غربی عراق کوچانده شدند. در حالی که بسیاری از عراقی های عرب تبار را مجبور کردند
به مناطق سنتی کردنشین بروند. .. دانستن این نکته مهم است که دستیار اصخخلی کیسخخینجر در ایخخن دوره

نل مشاور امنیت ملخخی و طخخراح جنخخگ سخخالجرج بوش بود. او بعدها در دولت برنت اسکوکرافتژنرال   او
 خلیج با عراق شد.“۱۹۹۱

15  | صفحه


